MEGHÍVÓ
Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom, az ülésre
ezúton tisztelettel meghívom!
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. május 13-a (hétfő) 16.30 óra
Helye: Önkormányzati Hivatal tárgyalója
Javasolt napirendek:
1. Pályázatok benyújtása
Előadó: Kókai Rita polgármester
2. Partnerségi egyeztetés – HÉSZ módosítás
Előadó: Kókai Rita polgármester
3. Kitüntetési rendelet módosítása
Előadó: Kókai Rita polgármester
4. Gyermelyért Érdemérem adományozása (zárt ülés)
Előadó: Kókai Rita polgármester

Gyermely, 2019. május 10.
Kókai Rita
polgármester

1. számú napirend
Előterjesztés
Készült: Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 13-ai
ülésére
Tárgy: Pályázatok benyújtása
Készítette: dr. Nagy Zsolt aljegyző
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
1. Magyar Falu Program
Elkezdődött a Magyar Falu Program pályázatainak kiírása. Az első körben az
önkormányzatok számára releváns pályázati kiírás a „A nemzeti és helyi identitástudat
erősítése” elnevezésű pályázati kiírás.
Az Önkormányzat a fenti kiírás keretében a korábbi tanárlakás kerülne felújításra. A
felújítás után közösségi tér működne az épületrészben, ahol mind a fiatalabb korosztály
mind az idősebb korosztály is megtalálná a számítását.
A pályázatban felújításon kívül rendezvényekre is pályáznánk, továbbá eszközbeszerzésre.
A programokon keresztül Gyermely lakosságának széles körét megszólítva tájékoztatók,
fórumok, közös alkotó folyamatok és bemutatók egymásra épülő sorát szeretnénk
megvalósítani.
Határozati javaslatok:
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar
Falu Program keretében a „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című kiírás
„Közösségi és kulturális építmények külső és belső tereinek építése, felújítása, bővítése,
korszerűsítése” és a „A közösségi célú helyiségekben megvalósuló programok szervezése
(kültéri is), a közösségi tér építéséhez, felújításához, amatőr művészeti csoportok
támogatásához, és a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés, a programokhoz
kapcsolódó működési költségek támogatása” elnevezésű projektrészeire.
Az Önkormányzat a projekttel az Önkormányzati Hivatal épületében lévő, volt lakás belső
felújítását végzi el a pályázati célok megvalósítására.
Határidő: 2019. május 15.
Felelős: polgármester
2. Önkormányzati feladatellátás – Út és járda felújítás
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel
közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti
„önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.”

A pályázat célja: az önkormányzatok által fenntartott bölcsödébe és óvodába járó
gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás
biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának
fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a
mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati
tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.
Sajnos az idén a fenti alpontok közül csak egyre nyújthat be pályázatot az önkormányzat.
Fenti célok közül az alábbi alcélra javaslom a pályázat benyújtását:
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
A pályázók köre: Az c) alcél esetén a települési önkormányzat a közigazgatási területén,
tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására.
A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A támogatás mértéke: függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a pályázó egy lakosra jutó
adóerő képességétől.
Támogatás maximális mértéke a települési önkormányzat adóerő képessége alapján
a c) alcél esetén:

0.18.000
Ft/fő
fejlesztési
költség 85
%-a

18.001 -25.000
Ft/fő
fejlesztési költség
75 %-a

25.001 – 40.000
Ft/fő
fejlesztési költség
65 %-a

40.000
Ft/fő felett
fejlesztési
költség 50
%-a

Támogatás maximális mértéke: a c) alcél esetén: 15 millió
A támogatás bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza.
E pályázati kiírás alapján javaslom, hogy az Önkormányzat az Iskola utcai járdát, a Patkó
utcát és a Rákóczi utca egy szakaszát újítsa fel. Továbbá a költségek között van műszaki
ellenőr költsége is. Az önrész mértéke 12.461.380,-Ft lenne.
Gyermely Község Önkormányzata az adóerő képessége alapján 50 %-os támogatásra
jogosult.
A pályázat benyújtásának határideje: (elektronikus): 2019. május 31. 16.00 óra
papír alapon: 2019. június 3.
Határozati javaslat:
Gyermely Község Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
meghirdetett Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3.
melléklet II.2. pont a), b) c) pont szerinti „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására” című pályázati felhívásra. A képviselő-testület a pályázat segítségével

„belterületi utak, járdák, hidak felújítása” keretében a Gyermely Rákóczi utca (68/2 hrsz)
(Tatai út és a Patkó utca között illetőleg a Patkó utca és az Iskola köz között része) és a
Patkó utcát (783/13 hrsz) valamint a Iskola utcai ( 782 hrsz) járdát kívánja felújítani,
műszaki ellenőr igénybevételével.
A felújítás összköltsége: 24.922.760,-Ft
A képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges önerőt – 12.461.380,-Ft biztosítja, a saját forrás összege költségvetésben rendelkezésre áll.
Határidő: a pályázat benyújtására: 2019. május 31.
Felelős: polgármester
Gyermely, 2019. május 13.
Kókai Rita
polgármester

2. számú napirend
Előterjesztés
Készült: Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 13-ai
ülésére
Tárgy: Partnerségi egyeztetés – HÉSZ módosítás
Készítette: Kókai Rita polgármester, Minorics Ákos településmérnök
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi építési szabályzat részmódosítása kapcsán a Gyermelyi Lovaspanzió és a
rendelő intézet tárgyában szükséges határozatot hozni a társadalmi egyeztetésről.
Az alábbi határozatot javaslom elfogadni.
Határozati javaslat:
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
polgármestert, hogy az alábbi tartalmú nyilatkozatot tegye.

felhatalmazza

a

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének nevében nyilatkozok, hogy
a Gyermely, Lovaspanzió és az építési területnek szánt, 964/24 hrsz-ú ingatlan
kapcsán indított HÉSZ módosítással kapcsolatban lefolytatott, partnerségi egyeztetés
megtörtént.
Az egyeztetés során kifogás illetve észrevétel nem érkezett.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, településmérnök
Gyermely, 2019. május 10.
Kókai Rita
Polgármester

3. számú napirend
Előterjesztés
Készült: Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 13-ai
ülésére
Tárgy: Kitüntetési rendelet módosítása
Készítette: dr. Nagy Zsolt aljegyző, Tóth Ágnes kulturális referens
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Még 2016-ban felmerült, hogy azok is kaphassanak települési elismerést, akik még nem
tettek le egy egész életművet az asztalra, de ugyanakkor már évek óta sokat tesznek a
közösségért.
Ezek a személyek még nem érettek a település legnagyobb elismerésére, de ez a díj
tekinthető lenne a Gyermelyért Érdemérem „előszobájának”.
Az így megjutalmazott személyek idővel jelenthetnék a bázisát a legmagasabb
kitüntetésnek.
A díj egy oklevél és egy kitűző lenne, melyet Nemzeti Összetartozás napján kapnának meg
az erre érdemes személyek vagy szervezetek.
Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
Gyermely, 2019. május 13.
Kókai Rita
polgármester

Gyermely Község Önkormányzata
Képviselő-testületének …/2019.(V. …..) önkormányzati rendelete
A Gyermelyért Érdemérem kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló
12/2011.(V.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A Gyermelyért Érdemérem kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló
12/2011.(V.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) a következő 4/B §-al kiegészül.
4/B. §
(1) Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Gyermely Közösségéért”
elismerő oklevélben részesítheti azokat a Gyermelyen élő személyeket valamint a
településen bejegyzett vagy itt működő közösségeket, akik/amik: Gyermely közösségi
életében kiemelkedő társadalmi tevékenységet végeznek.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt helyi elismerés egy oklevél és egy hozzá tartozó kitűző,
melyeknek ünnepélyes átadása évente, a Nemzeti Összetartozás Napja ünnepség
keretében történik.
(3) A helyi elismerésre vonatkozó javaslatot a képviselő-testület tagjai tehetnek, melyről
képviselő-testület minden év május 30-ig zárt ülésen titkos szavazással dönt.
2.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő 2. napon
hatályát veszti.
Kókai Rita
polgármester

Mike Hajnalka
jegyző

Kihirdetés időpontja: 2019. május ….
Mike Hajnalka
jegyző

3. számú napirend
Előterjesztés
Készült: Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 13-ai
ülésére
Tárgy: Gyermelyért érdemérem adományozása
Készítette: dr. Nagy Zsolt aljegyző
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A Nemzeti Összetartozás napján kerül sor a „Gyermelyért” Érdemérem átadására.
Jelen ülésünkön szükséges az erről szóló döntést meghozni:
Rendeletünkben rögzített szempontjaink:
A GYERMELYÉRT ÉRDEMÉREM ADOMÁNYOZHATÓ:
Magyar vagy külföldi állampolgárságú, élő vagy holt személyeknek akik:
 Gyermelyi lakosként a település fejlődésében gazdasági, politikai, tudományos,
művészeti vagy egyéb tevékenységükkel jelentős szerepet játszottak,
közmegbecsülést szereztek;
 Gyermely Községgel tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően eredményes
tevékenységük során;
 Gyermely fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben hozzájárultak.
NEM JELÖLHETŐ:
 Aktív polgármester, képviselő testület tagjai,
 Gyermely Község Polgármesteri Hivatala alkalmazásában lévő személyek
A KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA JAVASLATOT TEHET:
 Képviselő-testület
 Civil szervezetek
 Lakosság
A Gyermelyért Érdemérem kitüntetettje az Önkormányzat és a lakosság
Megbecsülését élvezi! Az Önkormányzat által szervezett rendezvényekre és hivatalos
ünnepségekre meghívást kap, az Önkormányzat által kiadott kiadványokból
tiszteletpéldányban részesül, díjtalanul látogathatja az Önkormányzat által fenntartott
művészeti és közművelődési létesítményeket és az Önkormányzat által szervezett
programokat.
Kérem tegyenek javaslatot a díjazott személyére.
A képviselő-testület – a rendelet értelmében - titkos szavazással dönt a személyről.

Határozati javaslatok:
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019-ben a
„Gyermelyért” Érdemérmet ………………..részére adományozza.
Határidő: 2019. május 15.
Felelős: polgármester
Gyermely, 2019. május 10.
Kókai Rita
polgármester

